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Kāda ir 2016. gada statistika? 

 Iesniegtie jauniešu 
apmaiņas projekti 

Apstiprinātie 
jauniešu apmaiņas 

projekti 

Piešķirtais 
finansējums 

jauniešu apmaiņas 
projektiem, EUR 

1. projektu 
konkurss 

60 15 240 193,00 

2. projektu 
konkurss  

32 17 263 329,00 

3. projektu 
konkurss 

48 18 286 834,50 

KOPĀ: 140 50 790 356,50 
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Kas ir jauniešu apmaiņas 
projekti? 

Jaunieši no dažādām valstīm 

Tematiska ideja, iecere un kopīgs mērķis 

Starpkultūru dimensija 

Zināšanu, prasmju un pieredzes apmaiņa 

Rezultātu izplatīšana 

Neformālās izglītības metodes 

Kas NAV jauniešu apmaiņas projekts? 
 

• Akadēmiski studiju braucieni 
• Apmaiņas pasākumi ar mērķi gūt 

peļņu 
• Tūrisma braucieni 
• Festivāli 
• Valodu kursi 
• Koncerttūres, izrādes, uzvedumi 
• Skolas klašu apmaiņa 
• Sporta sacensības 
• Darba nometnes u.c. 
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Kāds ir jauniešu apmaiņas 
projekta cikls? 
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Kādi ir jauniešu apmaiņas 
projektu atbilstības kritēriji? 

IESAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS 

ORGANIZĀCIJU SKAITS 

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ 

PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS 
VIETA 

Bezpeļņas organizācijas, nevalstiskās organizācijas, 
pašvaldības un valsts iestādes, sociāli atbildīgi 
uzņēmumi, neformālās jauniešu grupas u.c. 
 

NOSACĪJUMS – organizācijas, kuru darbība nav vērsta uz peļņas 
gūšanu 

Vismaz 2 organizācijas no dažādām valstīm: 
• ES Programmas valstis 
• ES Kaimiņvalstis 

2017. gada 02. februāris, plkst. 13:00 pēc Latvijas laika 
2017. gada 26. aprīlis, plkst. 13:00 pēc Latvijas laika 
2017. gada 04. oktobris, plkst. 13:00 pēc Latvijas laika 

Valsts aģentūra, kurā pieteikuma iesniedzēja organizācija 
ir izveidota 

APMAIŅAS NORISES VIETA Valsts, kur atrodas viena no iesaistītajām organizācijām 
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Kādi ir jauniešu apmaiņas 
projektu atbilstības kritēriji? 

APMAIŅAS ILGUMS 5 – 21 diena (neskaitot ceļā pavadītās dienas) 

IPV ILGUMS 1 – 2 dienas (neskaitot ceļā pavadītās dienas) 

DALĪBNIEKU VECUMS 
Dalībniekiem – 13 līdz 30 gadi 
Grupu līderiem jeb vadītājiem – vismaz 18 gadi 

DALĪBNIEKU SKAITS 
(APMAIŅA) 

16 – 60 dalībnieku (neskaitot grupas līderus) 
Vismaz 4 dalībnieki katrā grupā (neskaitot grupu līderus) 
Katrā valsts grupā – vismaz 1 grupas līderis 

PROJEKTA ILGUMS 3 – 24 mēneši 

DALĪBNIEKU SKAITS (IPV) 
1 – 2 dalībnieki (ja 2 dalībnieki – viens no tiem ir 
jaunietis, kas piedalīsies apmaiņā kā dalībnieks) 
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Kādi ir jauniešu apmaiņas 
projektu kvalitātes kritēriji? 

1. PROJEKTA NOZĪMĪBA 
2. PROJEKTA PASĀKUMU UN 

ĪSTENOŠANAS KVALITĀTE 
3. IETEKME UN REZULTĀTU 

IZPLATĪŠANA 

Saistība ar programmas «Erasmus+» 
un konkrētās pamatdarbības 
mērķiem 

Organizāciju un dalībnieku 
vajadzības 

Projekta mērķis, uzdevumi, 
mācīšanās rezultāti 

 

Visu projekta (sagatavošana, 
īstenošana, noslēgums) posmu 
kvalitāte 
 
Dalībnieku atlases procesa, 
sagatavošanas kvalitāte 
 
Apmaiņas aktivitāšu un neformālās 
izglītības metožu izvērtējums 
 
Youthpass rīka izmantošana 

Projekta ietekme uz dalībniekiem, 
organizācijām, vietējo un  Eiropas 
līmeņa sabiedrību 
 
Projekta izvērtēšanas kvalitāte 
 
Rezultātu izplatīšanas pasākumu  
plāna kvalitāte 

30 PUNKTI 40 PUNKTI 30 PUNKTI 

 
KOPĀ: 

 
100 PUNKTI 



8 

Kāds ir jauniešu apmaiņas 
finansēšanas princips? 

Priekšfinansējums – 
līdz 80% 

Gala 
maksājums 

Ceļa izmaksas Vienības izmaksas, balstoties uz EK distanču 
kalkulatoru 

Ceļa izmaksu 
piemaksas 

Augstu iekšzemes ceļa 
izdevumu segšanai 

Vienības izmaksas 180 euro apmērā 1 
dalībniekam ceļam abos virzienos 
 
Varēs izmantot gadījumos, ja ceļošanas 
izmaksas vienas valsts ietvaros (uz lidostu vai 
no lidostas) pārsniegs 225,00 euro 

Organizatoriskā 
atbalsta izmaksas 

Vienības izmaksas, kas tieši saistītas ar 
mobilitātes aktivitātes īstenošanu 

Ārkārtas izmaksas Faktiskās izmaksas, kas paredzētas: 
• Vīzu noformēšanai 
• Ēdināšanas un nakšņošanas nodrošināšanai 

IPV laikā 
• u.c. 

Atbalsts īpašām 
vajadzībām 

Faktiskās izmaksas, kas tieši saistītas ar 
dalībniekiem ar īpašām vajadzībām 
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EK distanču kalkulators 

10 – 99 km 20 EUR 

100 – 499 km 180 EUR 

500 – 1999 km 275 EUR 

2000 – 2999 km 360 EUR 

3000 – 3999 km 530 EUR 

4000 – 7999 km 820 EUR 

8000 - .... km 1300 EUR 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4 
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Kā iesniegt jauniešu apmaiņas 
projektu? 

• PIC koda iegūšana 

• Pieteikuma veidlapas aizpildīšana 

• Veidlapas aizpildīšanai un 
iesniegšanai nepieciešams 
interneta savienojums 

• Veidlapas pieejamas aizpildīšanai 
latviešu un angļu valodā JSPA 
mājas lapā www.jaunatne.gov.lv  
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Citi jautājumi par jauniešu 
apmaiņas projektiem 

KUR MEKLĒT PROJEKTA PARTNERUS? 
Iepriekšējas sadarbības pieredze 
Starptautiskas apmācības 
Meklēšanas rīks «OTLAS» u.c. 

KAS IR YOUTHPASS? 
«Youthpass» sertifikāts ir rīks, kas palīdz jauniešiem definēt, apzināties un aprakstīt 
savus mācīšanās rezultātus, kā arī atzīt neformālās izglītības ceļā gūtās kompetences. 
«Youthpass» ir neatņemama jauniešu apmaiņas projekta sastāvdaļa. Vairāk 
informācijas: www.youthpass.eu 

KĀDA IR LABA JAUNIEŠU APMAIŅAS AKTIVITĀŠU PROGRAMMA? 
Skaidri definēta, loģiska, sabalansēta, reālistiska, saistīta ar izvirzīto mērķi un 
mācīšanās rezultātiem 
Saistīta ar konkrētu jauniešu vēlmēm un vajadzībām 
Tiek ievēroti neformālās izglītības principi un metodes 
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Saziņai ar JSPA 

JAUNATNES STARPTAUTISKO 
PROGRAMMU AĢENTŪRA 

Adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004 
Tālrunis: 67358065 

E-pasts: info@jaunatne.gov.lv 
Mājaslapa: www.jaunatne.gov.lv 

 
 

PAR JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTIEM: 
Madara Ērgle 

Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu 
koordinatore 

Tālrunis: 67358064 
E-pasts: madara.ergle@jaunatne.gov.lv 

 



Paldies! 

Laiks jautājumiem 


